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   2020  אוגוסט ב  9       

 לכבוד 
 

_______________ 
 ג.א.נ., 

 22/2222לעונת המשחקים  2חוזר רשמי מס'  הנדון: 
 

לעונת  20%החליטה לאשר הנחת דמי רישום של  04/08/20.הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 1
על תשלום דמי שיפוט לכל העונה מראש ובמזומן וזאת   3%אשר הנחה של וכן ל  2020/21המשחקים 

 במסגרת ההקלות והעזרה של האיגוד לקבוצות בתקופה הנוכחית.
 

החליטה על כמות היורדות בליגות השונות בעונה זאת  04/08/20.הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 2
2020/21. 

 
 

 קבוצות ולפיכך  15קבוצות, בעונה הבאה יהיו  14גה : בעונה שהסתיימה היו בליליגה לאומית
 קבוצות. 14-קבוצות מהליגה על מנת לחזור ל 3 ירדו

 

 2קבוצות בשני מחוזות, בעונה זו יש בליגה ארצית  24: בעונה שעברה היו בליגה  ליגה ארצית 
וספת שתתמודד בגמר סל קבוצות מכל מחוז + אחת נ 3לכן ירדו  –קבוצות  13מחוזות של 

 בליגה א. 2תחתון נגד מקום 
 

 '54קבוצות, בעונה הקרובה משחקות  בליגה  46: בעונה שעברה שיחקו בליגה  ליגה א 
 3כי מכל ליגה תרדנה  הוחלטקבוצות(.  14מחוזות של  2-קבוצות ו 13מחוזות של  2קבוצות)

חוז בכל מ 2קבוצות תוך שנתיים. מקום  12-קבוצות יצומצמו ל 14קבוצות. במחוזות של 
 בליגה ארצית. 10ימשיכו לשחק כמו שהיה בגמר סל נגד מקום 

 

 קבוצות. אין ירידות ועלו  10קבוצות בשני מחוזות של  20: בעונה שעברה שיחקו  ליגה נוער על
להחזיר את הליגה  ההחלטה היאקבוצות.  12מחוזות של  2קבוצות כך שבעונה הקרובה יש  4
 קבוצות מכל מחוז(. 3ונה תרדנה קבוצות תוך שנתיים)כלומר כל ע 10-ל

קבוצות בכל מחוז  8גמר סל תחתון של   יהיהלגבי הירידות מאחר והליגה גדולה וארוכה 
 סיבוב אחד עם גרירת תוצאות. -בנפרד

-מכל מחוז(,רבע גמר וחצי גמר הטוב משלושה משחקים,גמר 4קבוצות) 8לגבי גמר סל עליון:
 הטוב מחמישה משחקים.

 ורנירים מחוץ למסגרת הליגה שהשתתפות הקבוצות בהן חובה.כמו כן ייערכו ט
 

 קבוצות  2קבוצות וכמו בעונה הקודמת יעלו  14נשארו -: אין שינוי בליגה ליגה נוער לאומית
מחוזות בארצית תרד  5הקבוצות ירדו מכל מחוז לליגה ארצית)מאחר ויש  2-לליגת על ו

 בלאומית(. 12ת של מקום הקבוצו 2קבוצה נוספת ליגה בגמר סל תחתון בין 
 

 מחוזות. העונה יש  4-קבוצות ב 50: בעונה הקודמת היו בליגה ארצית לנוער  ליגה נוער ארצית
של  2-קבוצות ו 12של  3מחוזות) 5מחוזות אלא רק  4קבוצות ולכן לא ניתן לעשות  58בליגה 

תרד קבוצה  –צות קבו 11קבוצות ומליגה של  2קבוצות תרדנה  12קבוצות( ולכן מליגה של  11
 .אחת

 

 קבוצות,  14מחוזות של  2-קבוצות ב 28: בעונה הקודמת היו בליגה  ליגה נערים א' לאומית
קבוצות בכל מחוז, כאשר תרד קבוצה אחת  11קבוצות ויהיו שלוש מחוזות של  33בעונה זו יש 

 מכל מחוז
 

 קבוצות בחמש מחוזות.  62:  בעונה קודמת היו בליגה נערים א' ארצית ליגה נערים א' ארצית
 .קבוצות , כאשר מכל מחוז ליגה תרד קבוצה אחת 11ליגות של  6קבוצות  66בעונה זו יש 
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 קבוצות בארבע  52:  בעונה הקודמת היו בליגה נערים ב' לאומית  ליגה נערים ב' לאומית
 קבוצות  2קבוצות, מכל מחוז ירדו  13מחוזות של  5 -קבוצות  65מחוזות. בעונה זו יש 

 

 מחוזות.  6-קבוצות ב 78: בעונה הקודמת היו בליגה ילדים א' לאומית  ליגה ילדים א' לאומית
-קבוצות ו 12של  6מחוזות ) 8מחוזות אלא רק  6קבוצות ולכן לא ניתן לעשות  94בעונה זו יש 

 .קבוצות 2קבוצות(. מכל מחוז תרדנה  11ליגות של  2
 

 הרי לא  8.6.20ים, בהמשך לחוות דעת היועצת המשפטית מיום ליגת על נשים, וליגה לאומית נש 
 ממלאות מקום במידה וקבוצות או יתפרקו או יוותרו על מקומן. יהיו בעונה הקרובה 

 

 :ליגה לאומית נשים 
 

סיבובים, עם תום שני הסיבובים  2קבוצות. הקבוצות יחולקו לשני מחוזות גיאוגרפיים, יהיו  15בעונה זו 
ות מכל מחוז לבית העליון עם גרירת תוצאות ונקודות לסיבוב השלישי בשיטה של סיבוב אחד קבוצ 4יעלו 

סל שיערכו בחצי גמר, והגמר בשיטת -ללא גומלין, וארבעת הראשונות בבית העליון יעלו למשחקי הגמר
 הטוב משלושה משחקים.

 דות.יתר הקבוצות ישחקו בבית התחתון בסיבוב אחד נוסף עם גרירת תוצאות ונקו
הקבוצות האחרונות בבית התחתון תרדנה  3סל בליגה לאומית תעלה לליגת על. -הקבוצה הראשונה בגמר

 לליגה ארצית.
 

 :ליגה ארצית נשים 
 

, יש לקחת בחשבון שבתום העונה הנוכחית   48קבוצות, בעונה הקרובה יהיו גם  48 ישבעונה שהסתיימה 
 .קבוצות 2דנה קבוצות ללאומית , מכל מחוז תר 2תעלנה 

 

 :ליגה נערות א' לאומית 
 

 2קבוצות ) 20קבוצות  )עקב פירוק קבוצות(, בעונה הקרובה יהיו בליגה  17בעונה שהסתיימה היו בליגה 
 קבוצות(.  10מחוזות של 

 16יהיו  2021/22הרי בעונת  22/4/20בהתאם להמלצת וועדת נשים שאושרה בישיבת ההנהלה בתאריך 
קבוצות  6תרדנה  2020/21סיבובים( ולכן עם תום עונת  3קבוצות בכל מחוז ) 8ות של קבוצות בשני מחוז

 קבוצות מליגה מחוזית תעלנה לליגה הלאומית.2בכל מחוז(,  3לליגה המחוזית )
 

 :ליגה נערות ב' לאומית 
 

 צות קבו 28קבוצות(. בעונה זו יהיו בליגה  10מחוזות של  2קבוצות ) 20בעונה שהסתיימה היו בליגה 
 קבוצות( ולכן על מנת להחזיר את הליגה לקדמותה תוך שנתיים בכל עונה ירדו  14מחוזות של  2)

 קבוצות. 13מחוזות של  2יהיו בליגה  2021/22קבוצות כך שבעונת  3מכל מחוז 
 

 :כמו כן הוחלט ע"י  הנהלת האיגוד 
 ליגת על ונערות ב'  נערות א'לשנות את שם הליגה נערות א' לאומית ונערות ב' לאומית ולקרוא להם 

 ליגת על . 
 אם לאגודה יש יותר מקבוצה אחת בליגה לאומית  2021/22כמו כן הוחלט כי במידה  והחל מעונת 

או נערות ב' רק קבוצה אחת מאותה אגודה תוכל לעלות לגמר סל עליון או לחצי גמר גביע נערות א' 
 המדינה.

 

 )בכפוף לאישור משרד הבריאות( נותלהלן מועדי פתיחת משחקי הליגות השו.3
 

 27/10/20   יום שלישי      ליגה לאומית גברים
 18/10/20   יום ראשון       ליגה ארצית גברים

 20/10/20         יום שלישי          ליגה א' גברים
 21/10/20   יום רביעי      ליגה ב' גברים

 20/10/20   יום שלישי      ליגה לאומית נשים
 22/10/20   יום חמישי    גה ארצית נשים וא' נשיםלי

 19/10/20   יום שני      ליגות לנוער  )על,לאומית,ארצית ומחוזית(  
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 21/10/20   יום רביעי   ליגה נערים א' לאומית ונערים א' ארצית  
 18/10/20   יום ראשון   ליגה נערים ב' לאומית,ליגה נערים א' וב' מחוזית 

 18/10/20   יום ראשון    רות א' לאומית ומחוזיתליגה נע
 20/10/20   יום שלישי    ליגה נערות ב' לאומית ומחוזית

 22/10/20   יום חמישי     ליגה ילדים א' וילדים ב'
  21/10/20   יום רביעי        ליגה ילדות

 13/10/20   יום שלישי      ליגה קט סל א'
 20/10/20   יום שלישי      ליגה קט סל ב'

 11/10/20   יום ראשון      ליגה קט סל בנות
 

 )בכפוף לאישור משרד הבריאות(להלן מועדי פתיחת הגביעים השונים.4
 

 21/10/20    יום רביעי     גביע המדינה לגברים
 10/12/20    יום חמישי     גביע המדינה לנשים
 13/10/20    יום שלישי        גביע האיגוד לגברים

 14/10/20     יום רביעי       האיגוד ליגה ב' יעגב
 15/10/20     יום חמישי       גביע האיגוד לנשים
 12/10/20     יום שני           גביע המדינה לנוער
 12/10/20    יום שני           גביע האיגוד לנוער

 14/10/20    יום רביעי       גביע המדינה לנערים א' 
 14/10/20    יום רביעי       ערים א'גביע האיגוד לנ

 11/10/20    יום ראשון      גביע המדינה לנערים ב'
 11/10/20    יום ראשון       גביע המדינה לנערות א'
 13/10/20    יום שלישי      גביע המדינה לנערות ב'
 15/10/20    יום חמישי      גביע המדינה לילדים א'

 14/10/20            יום רביעי       גביע המדינה לילדות
 

  שהוטל ע"י בית הדין  2019/20להלן רשימת השחקנים שנותר להם לרצות עונש מעונת המשחקים .5
 ויהיה בתוקף באם השחקן יעבור לקבוצה אחרת. גרריהמשמעתי)כמובן שהעונש י

 

 באיגוד רישומומשחקים מיום  4-גלן רייס)הפועל חולון(
 משחקים 2ר( ארו גלעד)הפועל מיתק

 משחקים 2בנגל בוזגלו ליעוז)בני הרצליה( 
 משחקים 2ממן סתיו)הפועל גן יבנה( 

 משחקים 2יניב סטרוגו)אליצור טירת הכרמל( 
 צרי אבניאל)מכבי ירוחם( משחק אחד
 אורי סבן)מכבי שדות נגב( משחק אחד

 משחקים 2דניאל ענטר)אליצור רעננה( 
 משחקים 2סקוט אריה)מכבי קרית גת( 

 משחקים 3ירבסקי)מכבי עירוני כרמיאל( עידו אנד
 משחקים 2יעקב מורא)הפועל עירוני אעבלין( 

 משחקים 2נוני נועה)מכבי חיפה( 
 איתמר ברנר)מכבי מכבים( משחק אחד

 משחקים 2שלומי באזוב)הפועל מטאור אשדוד( 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 

 נפתלי גושן                      
  רכז הליגות            

 2020-21-/ 2מס' -/עידית/נפתלי/חוזרים/רשמי0

 
 


